Metsa- ja puidutööstuse toodanguindeks ning puidupõhiste toodete väliskaubandus 2011
Puidupõhiste toodete eksport 2011.a. oli 1,442 miljardit eurot, 16% suurem kui 2010.
aastal. Import oli 346 miljonit eurot ja puidutoodete väliskaubanduse bilanss 1,097
miljardit eurot. 2010. aastaga võrreldes suurenes bilanss seega 273 miljoni euro võrra.
Puidutöötlemise toodanguindeks oli 2011. aastal 13% võrra kõrgemal kui aastal 2010.

Väliskaubandus
Eesti kaupade kogueksport ja -import jätkasid kiiret kasvamist. Ehkki kõikide kaupade
kaubavahetuse puudujääk tervikuna suurenes eelmise aastaga võrreldes 18%, on puidutoodete
osas suund vastupidine ja ülejääk on võrreldes eelneva aastaga 33% kasvanud. Puidutooted on
pea ainus kaubagrupp, mille eksport ületab impordi ja mille bilanss paraneb jätkuvalt.
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Eesti puidutoodete ekspordi struktuuris on jätkuvalt ülekaalus puidust valmistatud erinevad
tooted. Ekspordis on kasvanud olulisemalt puitehitiste (tehasemajade) käive (+ 33 milj eurot),
samas suurusjärgus ka puitmööbli ja osade ning ehituskomponentide ja paberipuidu
eksportkäive. Puidul põhineva tööstuse arengutaset näitab ka impordi struktuur, milles suurim
osa on saematerjalil (42%) ja puidutoodete osa on üsna väike, ulatudes vaid mööbli puhul 12
protsendini puidutoodete impordist. Imporditav saematerjal leiab meie tehastes täiendavat
väärindamist ning seejärel toodang suuresti eksporditakse. Saematerjali impordist pärineb
suurim osa Venemaalt, tema osa saematerjali koguimpordis oli 54%. Kokku imporditi
740 756 m3 saematerjali, kuuse osa oli 342 527 m3 (Venemaalt 82%) ja männil 262 153 m3
(Venemaalt 38%). Töötlemata ümarmaterjali impordist 336 240 m3 on saepalkide osa 66%.
Imporditi 137 628 m3 männipalki, 38 863 m3 kuusepalki ja 44 020 m3 kasepalki. Palkidest

97% pärineb Lätist. Ka imporditav ümarpuit leiab töötlemist meie saetööstuses ning edasist
kasutamist ekspordis.
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Tootmine
Statistikaameti andmetel näitab puittoodete tootmise mahuindeks, et tootmismahud olid
2011. a keskmiselt 13% kõrgemal kui 2010. aastal. Indeksi muutused näitavad, et suurem
kasv saavutati 2011. aasta esimeses pooles ning samuti oli täiendav tõus puittoodete tootmisel
päris aasta lõpus. Pikaajalises vaates tuleb märkida, et 2008/2009 kriisi järgselt on
mahuindeks olnud seni kasvava trendiga, kuid kriisile eelnenud rekordtasemetele 2006/2007
jääb siiski veel oluliselt alla. Eelmise aasta teises pooles alanud üldise jahtumisega
majanduses on metsa- ja puidusektor seega üsna hästi toime tulnud, säilitades pikemas vaates
keskmiselt kasvu, kuigi kasvutempo on varasemast väiksem.
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